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करार सेवामा पदपूित गन स ब धी दो ो सूचना 

(िमितः २०७४/०९/१७) 
सङ्घीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालय, थानीय शासन तथा सामुदाियक िवकास काय म (LGCDP), काय म सम वय इकाई, िसंहदरबार, काठमाड को प.स.ं 
२०७४/७५ च.न.ं १२७ िमित २०७४/०७/१७ गतेको सूचना िविध अिधकृत करार सेवास ब धी प  बमोिजम ई छुक आवेदकह लाई दरखा त िदन यो सूचना पुन: दो ो पटक  

कािशत ग रएको छ । दरखा त फारम यस कायालयको website:www.phaktanglungmun.gov.np बाट डाउनलोड गरी वा फ ाङलुङ गाउँ कायपािलकाको कायालयबाट 
ा  गन सिकनेछ । याद नाघी ा  हन आएका दरखा त उपर कुनै कारवाही हने छैन । 

िव ापन न.ं पद पद सङ् या िलिखत परी ा काय म कैिफयत 

००३/०७४-०७५ सूचना िविध अिधकृत १ (एक) पिछ काशन ग रने  
 

परी ाको िकिसमः-   िलिखत, योगा मक र अ तवाता 
परी ा के ः-   गाउँ कायपािलकाको कायालयले पिछ िनधारण गरे अनुसार हनेछ । 
आव यक यूनतम यो यताः- लोक सेवा आयोगले िलने क युटर अिधकृत पदको यूनतम यो यता वा मा यता ा  िश ण सं थाबाट Computer वा 

Information and Communication Technology वा सो सरहको िवषयह  म ये कुनै एक िवषय िलई नातक (BIT, BIM, 
BBIS, BCA, BCIS, BEIT, BSc.IT, BSc.CSIT) उ ीण गरेको हनुपनछ । 

दरखा तको मा यमः- ई छुक आवेदकले तपशीलमा उ लेख भए बमोिजमको परी ा द तुर रकम ज मा गरेको भौचर साथ तोिकएको िमितमा हालसालै 
िखिचएको पासपोट साइजको फोटो, यि गत िववरण (Bio-Data), आफूले ा  गरेको शैि क यो यताको माणप ह , नेपाली 
नाग रकताको माणप  तथा अनुभव आिदको माणप को वयं ारा मािणत ितिलिपह साथ राखी रीतपूवकको आवेदन फारम 
भरी हलाक, यस कायालयको ईमेल ठेगाना phaktanglungrm@gmail.com माफत वा वयम् उपि थत भई आवेदन िदनुपनछ । 

उ मेदवारको उमेर हदः- दरखा त िदने अि तम िमितस ममा २१ वष पुरा भई ३५ वष ननाघेको हनुपनछ तर मिहला र अपाङ्गता भएका उ मेदवारको हकमा 
४० वष ननाघेको हनुपनछ । 

उ मेदवार छनौटका आधारह ः-  

.स.ं सूचकह  पूणाङ्क 
१. शैि क यो यता ३० 
२. काय अनुभव (सूचना अनुसारको यूनतम शैि क यो यता हािसल गरे प ात्) ४० 
३. उ मेदवारको थायी ठेगाना २० 
४. २ वषभ दा मािथ थानीय शासन तथा सामुदाियक िवकास काय ममा ICT Volunteer वा 

Expert वा अ य कुनै सामुदाियक िवकास काय ममा सूचना िविध अिधकृतको पमा काय 
गरेको 

१० 

५. िलिखत परी ा ५० 
६. योगा मक परी ा ३० 
७. अ तवाता २० 

 (नोटः मािथ उि लिखत .स.ं १, २, ३ र ४ मा उि लिखत सूचकह को कुल ा ाङ्कको ५० ितशत अंक ा  गन 
उ मेदवारह लाई मा  छोटो सूची (Short List) मा समावेश गरी िलिखत परी ामा सि मिलत गराइनेछ ।) 

दरखा त िदने अि तम िमितः- २०७४/०९/२३ गते कायालय समय िभ  । उ  िदन सावजिनक िवदा परेमा सोको भोिलप ट वा सो पिछ कायालय खुलेको पिहलो 
िदन कायालय समय िभ  । 

दरखा त द तुरः- . १०००/- (एक हजार मा ) 
दरखा त द तुर बुझाउने थानः- फ ाङलुङ गाउँ कायपािलकाको कायालय, तापेथोक, ता लेजुङमा बुझाउन वा यस कायालयको नेपाल बक िलिमटेडमा रहेको 

खाता न.ं ०६२०३००००००००४००१०६८ मा ज मा गन सिकनेछ । 
योगा मक/अ तवाता िमित :- पिछ िनधारण भए बमोिजम हनेछ । 

करार अविधः- २०७५ असार मसा त स म 
तलबः- मािसक . ४०,०००/- र द ु गम भ ा ७,५००/- 
पुन ः- थप जानकारीको लािग स पक न.ं ९८५२६८११८९/०२१-६९६४९१ मा स पक गन स नहुनेछ ।  


